
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 15 членів галузевої експертної ради з галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 

члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 02 

«Культура і мистецтво» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 15 членів галузевої експертної ради з галузі знань  

02 «Культура і мистецтво», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 15 членів галузевої експертної ради з галузі знань  

03 «Гуманітарні науки», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 

члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 04 

«Богослов’я» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 9 членів галузевої експертної ради з галузі знань  

04 «Богослов’я», у т. ч. 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 15 членів галузевої експертної ради з галузі знань  

05 «Соціальні та поведінкові науки», у т. ч. 1 члена з числа представників 

роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 06 

«Журналістика» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 9 членів галузевої експертної ради з галузі знань  

06 «Журналістика», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 члена 

з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань  07 

«Управління та адміністрування» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 15 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

07 «Управління та адміністрування», у т. ч. 1 члена з числа представників 

роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 08 

«Право» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 13 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

08 «Право», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 члена з числа 

представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 09 

«Біологія» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 9 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

09 «Біологія», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 члена з 

числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 10 

«Природничі науки» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 13 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

10 «Природничі науки», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 

члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 11 

«Математика та статистика» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 11 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

11 «Математика та статистика», у т. ч. 1 члена з числа представників 

роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 12 

«Інформаційні технології» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 15 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

12 «Інформаційні технології», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців 

та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 13 

«Механічна інженерія» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 13 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

13 «Механічна інженерія», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 14 

«Електрична інженерія» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 11 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

14 «Електрична інженерія», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 15 

«Автоматизація та приладобудування» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 11 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

15 «Автоматизація та приладобудування», у т. ч. 1 члена з числа представників 

роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 16 

«Хімічна та біоінженерія» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 10 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

16 «Хімічна та біоінженерія», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців 

та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 17 

«Електроніка та телекомунікації» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 10 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

17 «Електроніка та телекомунікації», у т. ч. 2 членів з числа представників 

роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 18 

«Виробництво та технології» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 11 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

18 «Виробництво та технології», у т. ч. 2 членів з числа представників 

роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 19 

«Архітектура та будівництво» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 11 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

19 «Архітектура та будівництво», у т. ч. 1 члена з числа представників 

роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 20 

«Аграрні науки та продовольство» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 11 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

20 «Аграрні науки та продовольство», у т. ч. 1 члена з числа представників 

роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 21 

«Ветеринарна медицина» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 9 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

21 «Ветеринарна медицина», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців 

та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 15 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

22 «Охорона здоров’я», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 

члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 23 

«Соціальна робота» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 10 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

23 «Соціальна робота», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 

члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 24 

«Сфера обслуговування» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 11 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

24 «Сфера обслуговування», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців 

та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 
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Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань  25 

«Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 12 членів галузевої експертної ради з галузі знань    

25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону». 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 
 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 26 

«Цивільна безпека» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 9 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

26 «Цивільна безпека», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців та 1 

члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 27 

«Транспорт» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 11 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

27 «Транспорт», у т. ч. 2 членів з числа представників роботодавців та 1 члена з 

числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 10 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

28 «Публічне управління та адміністрування», у т. ч. 1 члена з числа 

представників роботодавців та 1 члена з числа представників здобувачів вищої 

освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (далі – Порядок), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору 10 членів галузевої експертної ради з галузі знань   

29 «Міжнародні відносини», у т. ч. 1 члена з числа представників роботодавців 

та 1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 27 травня 2019 р. 

по 23 год 59 хв 21 червня 2019 р. на електронну адресу: konkurs@naqa.gov.ua 

Вимоги до кандидатів, перелік і порядок подання документів для участі у 

конкурсі визначені Порядком. 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


